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23.5.2018 A8-0159/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 13 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na 3. samit EÚ – 

Afrika, ktorý sa uskutočnil v Líbyi 29. – 

30. novembra 2010 a na ktorom líbyjská 

vláda požadovala väčšiu finančnú 

podporu EÚ na účinný boj proti 

nelegálnemu prisťahovalectvu, 

  

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ia. keďže vojenský zásah v marci 

2011 a následné odstránenie bývalého 

diktátora zhoršili situáciu v Líbyi, pričom 

sa zhoršili životné podmienky v krajine a 

stala sa z nej tranzitná krajina pre 

migrantov; 

Or. en 



 

AM\1153869SK.docx  PE621.612v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

23.5.2018 A8-0159/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno s) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

s) zvýšiť úsilie týkajúce sa 

mechanizmu UNHCR na núdzovú 

evakuáciu financovaného z prostriedkov 

EÚ, ktorý umožnil, aby približne 1 000 

najzraniteľnejších utečencov, ktorí 

potrebovali ochranu, bolo z Líbye 

evakuovaných; nabádať líbyjských 

partnerov, aby rozšírili súčasný počet 

národností, v prípade ktorých Líbya 

umožňuje, aby s nimi spolupracoval 

UNHCR; 

 vypúšťa sa 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Jörg Meuthen, James Carver 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno t) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

t) riešiť otázku neregulárnej migrácie 

cez Líbyu a z Líbye, so zreteľom na 

potrebu dlhodobých, účinných 

a uskutočniteľných riešení, ktoré by mali 

byť zamerané na základné príčiny migrácie 

v Afrike v krajinách pôvodu a tranzitu, a 

vymedziť právny základ pre medzinárodné 

migračné procesy, ktoré sa v súčasnosti 

zakladajú na presídľovaní 

prostredníctvom núdzového tranzitného 

mechanizmu alebo na priamom 

presídľovaní; sústrediť úsilie EÚ na 

ochranu migrantov v Líbyi; pomôcť 

líbyjským orgánom pri zabezpečovaní 

návratu vnútorne vysídlených osôb do ich 

domovov a podporovať miestne komunity 

pri riešení problémov, pričom sa zabezpečí, 

aby návrat vnútorne vysídlených osôb 

nepredstavoval len výmenu peňažných 

kompenzácií v prospech rôznych milícií za 

právo na návrat; upozorniť medzinárodné 

spoločenstvo na potrebu opatrení na 

riešenie rozvojových, ľudskoprávnych a 

bezpečnostných výziev v Líbyi a v 

sahelsko-saharskom regióne vrátane 

prostriedkov na boj proti obchodovaniu s 

ľuďmi a prevádzačstvu; zabezpečiť, aby 

opatrenia na boj proti prevádzačstvu a 

obchodovaniu s ľuďmi neboli prekážkou 

slobody pohybu s ohľadom na hospodársky 

rozvoj regiónu; 

t) riešiť otázku neregulárnej migrácie 

cez Líbyu a z Líbye, so zreteľom na 

potrebu dlhodobých, účinných 

a uskutočniteľných riešení, ktoré by mali 

byť zamerané na základné príčiny migrácie 

v Afrike v krajinách pôvodu a tranzitu; 

sústrediť úsilie EÚ na ochranu migrantov v 

Líbyi; pomôcť líbyjským orgánom pri 

zabezpečovaní návratu vnútorne 

vysídlených osôb do ich domovov a 

podporovať miestne komunity pri riešení 

problémov, pričom sa zabezpečí, aby 

návrat vnútorne vysídlených osôb 

nepredstavoval len výmenu peňažných 

kompenzácií v prospech rôznych milícií za 

právo na návrat; upozorniť medzinárodné 

spoločenstvo na potrebu opatrení na 

riešenie rozvojových, ľudskoprávnych a 

bezpečnostných výziev v Líbyi a v 

sahelsko-saharskom regióne vrátane 

prostriedkov na boj proti obchodovaniu s 

ľuďmi a prevádzačstvu; zabezpečiť, aby 

opatrenia na boj proti prevádzačstvu a 

obchodovaniu s ľuďmi neboli prekážkou 

slobody pohybu s ohľadom na hospodársky 

rozvoj regiónu; 
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23.5.2018 A8-0159/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Jörg Meuthen, James Carver 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno w) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

w) podporiť trvalé riešenie pre viac 

ako 180 000 vnútorne vysídlených osôb 

v Líbyi vrátane približne 40 000 bývalých 

obyvateľov mesta Tawargha, a to 

prostredníctvom možností presídlenia 

alebo zaistenia bezpečného návratu do ich 

domovov a zvýšenia podpory UNHCR 

a IOM na tento účel; 

w) podporiť trvalé riešenie pre viac 

ako 180 000 vnútorne vysídlených osôb 

v Líbyi vrátane približne 40 000 bývalých 

obyvateľov mesta Tawargha, a to 

prostredníctvom možností vnútorného 

presídlenia alebo zaistenia bezpečného 

návratu do ich domovov a zvýšenia 

podpory UNHCR a IOM na tento účel; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno w a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  wa) žiadať od Líbye účinnejšiu 

spoluprácu s EÚ a jej členskými štátmi, 

pokiaľ ide o návrat osôb, ktoré nemajú 

právo na pobyt v EÚ alebo jej členských 

štátoch; vytvoriť spoločne s Líbyou 

mechanizmy , ktoré pomôžu uľahčiť 

návrat týchto osôb do Líbye; 

Or. en 

 

 


